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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 9 ir 14 dalimis,
Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo
metodikos“ (toliau ‒ Metodika), atsižvelgdama į UAB „Ukmergės katilinė“ (toliau – Bendrovė)
2021 m. rugpjūčio 1 d. elektroniniu laišku (registruota R1-10754) pateiktą šilumos gamybos kainos
dedamųjų perskaičiavimo projektą, Bendrovės direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą
Nr. 2021.08.20/1 „Dėl perskaičiuotos šilumos gamybos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ bei į
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2022 m.
sausio 7 d. pažymą Nr. O5E-24 „Dėl UAB „Ukmergės katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų
perskaičiavimo“, Taryba n u t a r i a:
1. Konstatuoti, jog Bendrovės direktoriaus įsakymu „Dėl perskaičiuotos šilumos gamybos
kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ šilumos gamybos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant
Metodikos 65.4 papunkčio (kuriame reglamentuojamas šilumos bazinės kainos pastoviųjų sąnaudų
koregavimas dėl investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos Rd) įtakos) bei Tarybos
2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ 2.6 ir
2.7 papunkčių, kuriuose numatytas aukciono būdu faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos
pajamų ir į šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias) įskaičiuotų sąnaudų (leistinos gauti pajamų
apimties) skirtumo vertinimas, reikalavimų.
2.
Konstatuoti, jog dėl Bendrovės laikotarpiu nuo 2020 m. spalio 1 d. iki
2021 m. rugsėjo 30 d. gautų 40,378 tūkst. Eur papildomų pajamų šilumos (produkto) gamybos
pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamoji yra minus 0,19 ct/kWh, kuria pagal Šilumos gamybos ir
(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 2010 m. spalio 4 d. Tarybos nutarimu Nr. O3202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 14.5 papunktį
turi būti mažinama galutinė šilumos aukcione parduodamos šilumos kaina.
3. Įpareigoti Bendrovę per 30 kalendorinių dienų pašalinti šio nutarimo 1 punkte
nurodytus šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus.
4. Konstatuoti, kad Bendrovei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šio nutarimo
1 punkte nurodytų pažeidimų, Taryba, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 9
dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos gamybos kainos dedamąsias.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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